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Saloth Sar, also known by the notorious name Pol Pot marched as a winner with his 

communist party on April the 17th (1975), into the Cambodian capital Phnom Penh. 

This was the beginning of what would become one of the most horrible and brutal 

genocides in history. The courageous individuals who managed to escape the regime, 

bravely shared their life experiences and helped enlightening the world concerning 

the conflict and power relations in Cambodia. 

 

The main purpose of this study was to elucidate how eyewitnesses, between 1975-

1978, portrayed and experienced the conflict in Cambodia. The regime’s disciplinary 

methods and punishments is in focus. In addition, the secondary purpose was to 

figure out how the French philosopher Michel Foucault’s power theories of 

disciplinary and punitive methods were expressed during the conflict. In order to 

fulfil the purpose, a qualitative, micro historic study has been conducted to review 

documents containing statements and interviews, compiled by the United Nations in 

1978. 

 

What emerged along the course of the study was that the methods, most often used 

as punishment, were mainly executions and corporal punishments, such as torture. 

The eyewitnesses illustrated that the Cambodian population was subjected to the 

abuses mentioned above, due to either violation of fictional laws, for instance, 

showing love to another person or arriving late to work. The study also illustrates 

how spies of the regime were hiding everywhere in the Cambodian society and were 



 

 
 
 

 

 
 

mainly used for a disciplining purpose, as they made the Cambodian inhabitants 

submissive.  

 

In conclusion, the Khmer Rouge exercise of power illustrates how the purpose of 

disciplining techniques and corporal punishments was to generate power, establish 

control of individuals and maintain discipline. As a result, the Khmer Rouge regime 

achieved an appended population and reduced deviations from the order. That is 

why, Khmer Rouge exercise of power can be related to Foucault’s theories concerning 

punishment, discipline and supervision.  
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1. Inledning 
 

Since that day there is one thought I can never let go: the thought of my 

wife and my three beloved sons, and also my innocent compatriots, who 

were massacred. Every night I am haunted by that sight, I have no peace. 

From now on I have only one purpose in life: to make known to the world 

the tragic situation in Cambodia. I have therefore promised to be an honest 

and straightforward witness, and to tell you of my observations during 

those months I lived under the rule of Khmer Rouge.1 

 

En tidig morgon den 17 april 1975 tågade den kommunistiska gerillan ”Röda 

khmererna”, under ledning av Pol Pot, in i Kambodjas huvudstad Phnom Penh. De 

intog presidentpalatset och det militära högkvarteret i staden, störtade den 

dåvarande regimens premiärminister och sedermera presidenten Lon Nol, och 

bildade sedan den nya nationen Demokratiska Kampuchea. Deras ambition var att 

skapa ett nytt jordbrukssamhälle i den nya nationen Kampuchea. Denna 

samhällsomvandling skulle senare bli en mörk och fruktansvärd mardröm för den 

kambodjanska befolkningen. Städerna tömdes på invånare, skolor och sjukhus 

stängdes ner, moderna institutioner avskaffades och människor tvingades ut på 

landsbygden. De framtida åren präglades av en fruktansvärd terror för den 

kambodjanska befolkningen där avrättningar, tortyr, bestraffningar och svält skulle 

bli deras vardag.2 I en stigande våldsvåg de kommande fyra åren avrättades personer 

som ansågs vara fiender till regimen. Det kunde vara allt från politiska, 

socioekonomiska eller etniska identifierade fienden som avrättades. Människor som 

lyckades komma undan var ändå dömda till döden då de senare dog av antingen svält, 

sjukdomar eller tvångsarbete. På mindre än fyra år dog 20 procent av landets 

befolkning, vilket i siffror uppskattningsvis var mellan 1,5–1,7 miljoner människor.3 

Efter Förintelsen sa världen att detta aldrig skulle få hända igen, och en 

 
1 Norway. Submission from the government of the Norway under Commission on Human Rights decision 

9 (XXXIV). Genève: United Nations Library. 1978. 

2 Nationalencyklopedin. Kambodja. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kambodja 

(Hämtad 2019-10-24). 

3 Forum för levande historia. Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Stockholm: 

Forum för levande historia, 2008. s. 72. 
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folkmordskonventions utformades av Förenta Nationerna. En fråga man då kan ställa 

sig är: hur en utrotning av miljontals människor tilläts ske under en fyra års period? 

 

Förutom de miljontals män, kvinnor och barn som blev offer för Pol Pots regim, fanns 

det också en del individer som lyckades fly landet och hittade mod till att berätta om 

övergreppen som de utsattes för. Övergrepp som de kommer att påminnas om resten 

av sina liv. Människornas berättelser och redogörelser av de röda khmerernas 

skräckvälde är unika upplevelser som endast de kan redogöra för. Denna uppsats 

utgår därför från en mikrohistorisk ansats innehållande ett begränsat antal 

intervjuer och redogörelser i publicerade FN dokument. Dess avsikt är att belysa 

ögonvittnens skildringar samt uppfattningar av konflikten i Kambodja, som skedde 

under andra halvan av 70-talet. Studiens fokusområde är den maktutövningen som 

regimen tillämpade såsom disciplinering, övervakning, avrättningar samt 

bestraffningsmetoderna kroppsstraff och tortyr. Skälet till att studiens källmaterial 

omfattas av intervjuer och redogörelser från överlevande, är för att ambitionen med 

föreliggande studie syftar till att undersöka individers upplevelser och erfarenheter 

utifrån ett underifrånperspektiv. Detta underifrånperspektiv åsyftar också till att ge 

en kompletterande bild på konflikten då detta perspektiv skiljer sig från det ofta 

använda ovanifrånperspektivet som historieskrivningen till stora delar fokuserar på.  

 

1.1 Syfte & frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en mikrohistorisk ansats belysa hur ögonvittnen 

skildrade och upplevde konflikten i Kambodja under 1975–1978, med fokus på 

regimens disciplinering, övervakning och avrättningar av den kambodjanska 

befolkningen. Studien ska genom dessa ögonvittnesskildringar bidra till att skapa nya 

infallsvinklar till den redan befintliga och allomfattande historieskrivningen om 

konflikten i Kambodja. Utöver föreliggande syfte kommer studien också med hjälp av 

Foucaults maktteorier om disciplinerings- och bestraffningsmetoder att undersöka 

hur dessa tar sig i uttryck i regimens maktutövning under åren 1975–1978. 

Uppsatsen ska genomföras genom närläsning och empirisk granskning av dokument 

innehållande intervjuer, som är gjorda av de Förenta Nationerna, med individer som 
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flytt landet under året 1978. För att kunna uppnå studiens syfte kommer följande 

frågeställningar att bevaras: 

 

• Hur beskrev ögonvittnena sina upplevelser kring de avrättningar och straff som 

ägde rum mellan 1975–1978? 

• Hur skildrade ögonvittnena regimens maktutövande såsom disciplinering och 

övervakning som rådde i landet? 

 

1.2 Avgränsningar 

 
De avgränsningar som gjorts kring studien är framförallt gällande källmaterialets 

omfattning. Uppsatsen kommer att innefatta redogörelse i form av dokumenterade 

intervjuer som är sammanställda av den amerikanska ambassaden i Bangkok, norska 

staten och den brittiska staten i samråd med FN:s kommissionen för de mänskliga 

rättigheterna. Intervjuerna är gjorda i syfte att belysa hur de mänskliga rättigheterna 

såg ut i Kambodja och där personerna som intervjuats fått åskådliggöra sina 

upplevelser och tankar kring situationen i landet. Urvalet av intervjuer kommer 

avgränsa sig till 19 stycken då detta var det antal som tillgängliggjordes i FN:s 

officiella databas. Något som också bör nämnas är att alla intervjuer som framgår i 

dokumenten är gjorda med män. Det framgår dock inte i något av dokumenten varför 

endast männen är representerade. 

2. Teori 
 

I diktaturer och totalitära regimer är repression en central del i maktutövningen. 

Detta gör att det teoretiska ramverk som studien kommer att utgå ifrån, och som kan 

belysa just disciplinering, övervakning och avrättningar, är baserat på den franske 

filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults olika resonemang av maktförhållanden 

och straff i verket Övervakning och straff. I boken resonerar Foucault om hur straffen 

utvecklats sedan 1600- och 1700-talet från brutala kroppsstraff till fängelsestraff 

som han sedan menar är en ny typ av maktutövning och disciplinering av människor. 

Han illustrerar också sina teser och tankar om straffet liksom disciplineringens 
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historia.4 Trots att boken inte behandlar politisk makt i den utsträckning som studien 

gör, och inte heller folkmordsituationer, vill jag pröva hur Foucaults resonemang och 

tankar går att applicera på studiens källmaterial om de röda khmererna och deras 

maktutövning över befolkningen. De tankar och begrepp av Foucault som kommer 

att utgöra ramverket är disciplinering, övervakning och avrättning. 

 

Disciplin och övervakning 

Foucaults tankar om disciplin handlar om olika medel som leder till att individerna, 

som ingår i maktutövningen, framkallar ett gott beteende. Han menar också att 

disciplinen är den maktutövning där individerna blir verktyg och föremål på samma 

gång, där disciplinen produceras med hjälp av tre tekniker. Dessa tekniker är den 

hierarkiska övervakningen, den normaliserade sanktionen och examensprocessen. Den 

första tekniken som behövs användas för att upprätthålla disciplinen är den 

hierarkiska övervakningen. Den omfattas främst av ett pyramidformat system som 

gjorde det möjligt för den disciplinära övervakningen att bilda ett nät utan luckor där 

den högste ledaren i pyramiden kunde fördela övervakningen till lägre nivåer vilket 

ledde till att den disciplinerande makten kunde befinna sig överallt och ständigt vara 

på sin vakt. Detta nät utan luckor ledde också till att det blev ett oavbrutet 

kontrollerande av dem som hade som uppgift att kontrollera.5 Ett exempel på detta 

är hur staten kan fördela övervakningen genom pyramidprincipen och därmed 

skapar en oavbruten kontroll av befolkningen. Inom den normaliserande sanktionen 

menar Foucault att det inom varje disciplineringssystem finns straff. På olika 

arbetsplatser finns det exempelvis ett helt system för olika bestraffningar som 

innefattar: försening, frånvaro, vårdslöshet, oartighet, oförskämdhet, bristande 

renlighet eller oanständighet. Dessa företeelser kan antingen bestraffas genom allt 

från ”lätt kroppslig aga till förlust av smärre fördelar och förödmjukelser”6. Det syfte 

som bestraffningarna har är att minska avvikelser från ordningen.7 Den sista 

tekniken som ingår i disciplinen är Examen, som innefattar en kombination av den 

 
4 Michel Foucault. Övervakning och straff; fängelsets födelse. Lund: Arkiv förlag, 2017. 

Sammanfattning. 

5 Ibid, s. 223–227. 

6 Ibid, s. 227. 

7 Ibid, s. 228-229. 
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hierarkiska övervakningen och den normaliserande sanktionen som därmed skapar en 

övervakning som gör det möjligt att kvalificera, klassificera och straffa.8 

 

Inom disciplinering och övervakning redogör Foucault också för det arkitektoniska 

uttryck Panoptikon som den brittiska Jeremy Bentham är upphovsman till. Foucault 

förklarar hur Bentham menade att makten ska vara synlig och okontrollerbar. Detta 

blir den om man skapar en cirkelformad byggnad med ett torn i mitten som leder till 

att man kan övervaka alla i byggnaden, där individerna vet om att de blir övervakade 

men det vet aldrig när. Detta exemplifieras med att makten blir synlig i och med att 

fången kan se tornet i mitten vilket han iakttas ifrån. Den blir också okontrollerbar 

eftersom fången aldrig kan veta när han blir övervakad. Panoptikon blir därmed en 

synkronisering av maktmekanismer vilket har som syfte att göra en fånge ständigt 

medveten om att han är övervakad och att man hela tiden kan se honom. Foucault 

menar också att ”Tack vare att han är medveten om det fungerar makten automatiskt. 

Övervakningen blir permanent till sin verkan, även om den i sin handling är 

diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att den inte behöver utövas…”9.10 Foucault 

förklarar att varje gång man ska påtvinga en grupp individer en uppgift eller beteende 

kan det panoptiska schemat användas. Användningen av Panoptikon kan handla om 

att man vill att fångarna ska förbättra sig, övervaka arbetare eller för att tvinga 

sysslolösa till arbete.11 Detta begrepp kommer senare i analysen att referera till de 

statliga spioner som fanns ”gömda” bland befolkningen i Kambodja. 

 

Straff och avrättning 

När Foucault resonerar om bestraffningar pratar han om ett ”kvalfullt straff”. Vad är 

då ett kvalfullt straff? Foucault redogör i boken för hur straffet kan ses som ”ett 

kroppsstraff som innebär en mer eller mindre ohygglig smärta”.12 För att straffet ska 

kunna anses som ett kvalfullt straff menar Foucault att straffet ska framkalla en 

kvantitet av lidande. Döden är ett exempel på ett kvalfullt straff eftersom döden inte 

endast innebär att en människa fråntas rätten att leva, den utgör också en stegring av 

 
8 Ibid, s. 235. 

9 Ibid, s. 254. 

10 Ibid, s. 252–254. 

11 Ibid, s. 259. 

12 Ibid, s. 63. 
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smärtor tills människan avlider. Exempel på dessa straff kan vara allt ifrån hängning 

till att brännas på bål som resulterar i en långvarig dödskamp. Foucault redogör 

också för hur han anser att det kvalfulla straffet inte kan jämställas med vilket 

kroppsstraff som helst då straffets innebörd är att åstadkomma ett lidande och där 

syftet är att offren ska ”märkas”, samt att den makt som utför straffet ska idealiseras 

och förhärligas.13 Foucault vill senare i kapitlet belysa kroppsstraffet eller tortyrens 

exakta funktion. Han menar att tortyren gör de möjligt att vända brottet tillbaka mot 

brottslingen som inrista det i hans kropp. Foucault hävdar även att kroppsstraffet gör 

att härskaren kan bevisa sin hämnd vilket därmed blir en maktdemonstration som 

uppmärksammar härskarens överhet.14 Straff-begrepp kommer användas som 

analysverktyg till att förstå och identifiera innebörden av de olika typer av straff som 

befolkningen i Kambodja utsattes för och anledningen till regimens tillämpande.  

 

3. Metod och Material 
 
I detta kapitel kommer studiens metod, källmaterial och källdiskussion att 

tydliggöras. I det första delkapitlet redogörs det för studiens metod, och hur denna 

kommer att tillämpas genom undersökningens process. I det andra delkapitlet 

kommer en presentation av undersökningens källmaterial att framgå, samt en 

källdiskussion där en redogörelse för källornas relevans och trovärdighet kommer 

att föreligga. 

 

3.1 Mikrohistoria 
 
Då undersökningen är en närstudie av ett källmaterial bestående av ett begränsat 

antal av dokument, innehållande enskilda individers erfarenheter av folkmordet och 

den politiska repressionen, kommer undersökningens metod vara inspirerat av den 

mikrohistoriska ansatsen. Valet av den mikrohistoriska metoden ska utifrån ett 

underifrånperspektiv gestalta en fördjupad bild av hur människorna i Kambodja 

behandlades.  

 
13 Ibid, s. 63–65. 

14 Ibid, s. 86–87. 
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Författarna av boken Mikrohistoria: en introduktion för uppsatsskrivande studenter, 

Anna Götlind och Helena Kåks, menar att muntliga källor bör betraktas som en av 

flera möjliga typer av källmaterial som kan redogöra för de förflutna. Götlind & Kåks 

lyfter fram den muntliga historien och menar att den är en så pass värdefull metod, 

att alla som ägnar sig åt forskning kring modern historia bör fundera över att tillämpa 

ett muntligt källmaterial.15 Anledningen till att en mikrohistorisk ansats används som 

metod, är då syftet med föreliggande studie handlar om att belysa och anlägga ett nytt 

underifrånperspektiv på historien kring konflikten i Kambodja. Detta perspektiv 

handlar om att komma nära vanliga människor som upplevt och skapat historien 

vilket en närläsning av redogörelserna och intervjuerna kommer att generera i. 

Götlind & Kåks menar att detaljerade studier av ”det lilla”, som i denna studie avser 

de överlevande individerna, ger oss ny kunskap om det förflutna. De menar också att 

enskilda människors liv kan både exemplifiera och konkretisera den generella 

historien. Genom att källmaterialet studeras på mikronivå och begränsar det som ska 

undersökas, gör det möjligt att ge liv åt de större händelserna i historien och 

förtydliga dess giltighet.16 Utifrån resonemanget kring mikrohistoriens giltighet och 

användbarhet syftar studiens källmaterial till att ge svar på enskilda individers 

berättelser och skildringar av konflikten som senare kan placeras in i antingen den 

mindre kontexten, men också i den större kontexten för att bättre kunna förstå den 

större och mer övergripande historien kring konflikten i Kambodja under 1975–

1978. 

 

Den mikrohistoriska ansatsen kommer till uttryck genom att källmaterialet 

analyserats och tolkats utifrån den kvalitativa metoden. Götlind & Kåks resonerar 

främst kring ett tillvägagångssätt för att få ut mest kunskap av sitt material vid 

tillämpning av mikrohistoria. Detta tillvägagångssätt handlar om att man bör 

tematisera sin undersökning, där ett eller flera teman bestäms utifrån studiens 

forskningsfrågor. De teman som utformades i föreliggande studie blev därmed 

Avrättning samt Disciplin och bestraffning. Denna typ av tematisering av 

 
15 Anna Götlind & Helena Kåks. Mikrohistoria – en introduktion för uppsatsskrivande studenter. Lund: 

Studentlitteratur AB, 2014.  s. 92–93. 

16 Ibid, s. 21–22. 



 

8 
 
 

 

 
 

källmaterialet gjorde det följaktligen möjligt att genom hela undersökning jämföra 

och diskutera de olika ögonvittnenas upplevelser och erfarenheter, istället för att 

presentera för vad var och en av ögonvittnena skildrat.17  

 

3.2 Källmaterial och källdiskussion 

 

Undersökningens källmaterial kommer utgå från primära källor på FN:s officiella 

databas United Nations Dag Hammarskjöld Library där dokument med intervjuer 

finns publicerade av FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Dokumenten 

som är presenterade av FN, inkluderar en rad av intervjuer som är gjorda med 

kambodjanska medborgare som flydde till Thailand från Kambodja från och med 

oktober 1977, vilket var cirka två och ett halvt år efter att de röda khmererna intog 

landet.18 

 

Som tidigare nämnt i kapitel 1.2 Avgränsningar, är intervjuerna utförda av den norska 

staten i april 1978, den amerikanska staten och ambassaden i Bangkok under juni 

1978 och av den brittiska staten i juli 1978. Alla dessa sessioner är också i samråd 

med Förenta nationernas kommission för de mänskliga rättigheterna. Frågorna som 

finns redovisade i dokumenten handlar om deras levnadsvillkor, landets 

administration, disciplinering, avrättningar och de mänskliga rättigheterna. I några 

av intervjuerna framgår det inget namn på individerna, vilket gjordes medvetet då 

syftet var att man ville skydda deras kvarvarande släktingar och vänner som 

fortfarande befann sig i landet. Totalt kommer 53 sidor, fördelat över tre dokument, 

av vittnesredogörelser granskas och analyseras.19 En kortare framställning av varje 

ögonvittne kommer senare att framgå i studien under delkapitlet 5.3 Ögonvittnen. 

 
17 Ibid, s. 152, 155–156. 

18 United Nations. Dag Hammarskjöld Library. 2019. https://library.un.org (Hämtad 2019-10-25) 

19 United Nations, United States. Submission from the government of the United States of America 

under Commission on Human Rights decision 9 (XXXIV). Genève: United Nations Library. 1978.; United 

Nations, Norway. Submission from the government of the Norway under Commission on Human Rights 

decision 9 (XXXIV). Genève: United Nations Library. 1978.; United Nations, United Kingdom. 

Submission from the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland under 

Commission on Human Rights decision 9 (XXXIV). Genève: United Nations Library. 1978. 

https://library.un.org/
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Varje individ kommer att vara anonymiserad av etiska skäl, vilket gör att varje 

ögonvittne som framgår i studien kommer att benämnas med en bokstav och en 

siffra. Tanken med att göra en kortare presentation av varje individ är dels för att 

skapa en tydligare bild och av varje ögonvittne, men också för att visa för den 

variation och mångfald av drabbade människor.  

 

Författarna Anders Floren och Henrik Ågren redogör i sin bok Historiska 

undersökningar; grunder i historisk teori, metod och framställningssätt för hur man 

ska värdera källors tillförlitlighet. I den föreliggande studie handlar det dock inte om 

att slå fast om vad som är sant eller falskt i källmaterialet, utan snarare hur de utvalda 

individerna upplevde och berättade om deras livssituation i Kambodja. Källmaterial 

som denna studie behandlar är kvarlevor i form av skriftliga källor, som tidigare 

nämnt, är dokument av sammanställda intervjuer med kambodjanska flyktningar. 

Trovärdigheten i kvarlevor är hög men som användare av kvarlevor måste man ändå 

ifrågasätta kvarlevan utifrån äktheten och representativiteten. Eftersom 

källmaterialet är hämtat från Förenta Nationernas officiella databas Dag 

Hammarskjöld Library, utgörs knappt någon risk för att dokumenten skulle vara en 

förfalskning, vilket följaktligen styrker äktheten. Representativiteten, som är den mest 

relevanta aspekten i denna studie, handlar om att ifrågasätta hur typisk källan är för 

den perioden man undersöker och om det finns luckor i källmaterialet som gör att 

man inte får en heltäckande bild.20 Den föreliggande studien gör, som tidigare nämnt, 

inte anspråk på att studera hela det kambodjanska folkets attityder och erfarenheter 

av straff och disciplinering, utan fokuserar på ett mindre antal individers 

erfarenheter där resultatet senare kan fördjupas i större undersökningar. 

Källmaterialet som används i studien synliggör dock ett budskap som var väldigt 

representativt för tiden i Kambodja samt att individerna som intervjuades inte heller 

var begränsade till en viss provins i landet. Detta genererar i att undersökningen 

därmed får en större tillförlitlighet eftersom svaren inte blir begränsade till en viss 

geografisk punkt.  

  

 
20 Anders Florén, & Henrik Ågren. Historiska undersökningar; grunder i historisk teori, metod och 

framställningssätt. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2006. s. 72–73. 
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4. Tidigare forskning 
 
I detta tredje kapitel kommer den tidigare forskningen kring studiens ämne att 

presenteras. Den tidigare forskningen som kommer att presenteras anknyter till 

frågeställningarnas teman. De teman som ligger i fokus för den tidigare forskningen 

är främst forskningen kring studiens mikrohistoriska ansats samt uppsatsens 

fokusområde disciplinering och straff. Då det var brist på tidigare forskning kring 

konflikten i Kambodja utifrån ett mikrohistoriskt perspektiv, gjorde att viss litteratur 

som presenteras i detta kapitel är antingen skriven på ett populärvetenskapligt eller 

självbiografisk vis, då dessa typer av publikationer var de som närmst behandlar den 

enskilda människan från ett underifrånperspektiv och som därmed liknar till störst 

del den mikrohistoriska ansats som studien omfattas av. Temat kring studiens 

fokusområde om disciplinering och straff kommer att framgå mer eller mindre i varje 

verk som presenteras i detta kapitel. Det kommer dels vara forskning som skett på 

svenskt initiativ men också internationell forskning som gjorts kring konflikten i 

Kambodja. 

 

I den internationella forskning kring folkmordet i Kambodja har studenten Savina 

Sirik vid Kent State University skrivit magisteruppsatsen Everyday experiences of 

genocide survivors in landscapes of violence in Cambodia. Denna studie undersöker 

hur överlevande människor rekonstruerar de våldsamma landskapen från konflikten 

i Kambodja. Sirik förklarar att hennes forskning har som avsikt att dels undersöka 

vad de har för minnen från folkmordet men också hur deras minnen påverkats av att 

leva i ett våldslandskap. Sirik menar att detta ska uppfyllas genom en narrativ analys 

som ska göra de möjligt att söka djupt in i människors liv. 21 Det källmaterialet som 

Sirik använde sig av var arkivmaterial. Detta arkivmaterial bestod framförallt av 

primära pappersdokument och fotografier som efterlämnats av regimen. 

Arkivmaterialet består även av sekundära dokument, exempelvis intervjuer med 

överlevande innehållandes geografisk data, där detaljer om fängelser och massgravar 

fanns med.22 De resultat som Sirik kommer fram till är att de överlevande 

 
21 Savina Sirik. Everyday experiences of genocide survivors in landscapes of violence in Cambodia. 

Magisteruppsats. Kent State University, 2015. s. 26. 

22 Ibid, s. 28. 
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berättelserna är kraftfulla verktyg som dels kompletterar de politiska berättelserna 

från perioden då de röda khmererna hade makten, men också hur enskilda 

berättelserna är avgörande för vår förståelse av de tragiska förflutna. Bland annat 

visade studiens resultat på hur berättande beskrivningar avslöjat hur våldet i 

kommuner och byar speglade de röda khmerernas administrativa politik som 

resulterade i direkt och strukturellt våld. Sirik hävdar också att minnet av folkmordet 

i Kambodja är osynligt i det fysiska minnet hos landets befolkning, då 

minnesmärkena som uppförts på våldsplatser antingen blivit borttagna eller 

försummade.23  

 

Konstnären Vinn Naths självbiografiska bok Ett kambodjanskt fängelseporträtt 

skildrar hans unika upplevelser inifrån det så kallade S-21-fängelset där han levde 

under ett år. I detta fängelse torterades 14 000 fångar till döds utan att få veta 

varför.24 Det som gör att detta verk är relevant att presentera här i den tidigare 

forskningen är att boken framställts och skrivits likt den mikrohistoriska ansats som 

denna studie behandlar samt att den återger för hur det var att leva i ett skräckvälde 

präglat av övergrepp och terror. Trots att boken inte utgör någon genomgripande 

forskning skildrar den ändå en form av mikrohistoria där den enskilda individen 

ligger i fokus och där detaljerade händelser och upplevelser redogörs utförligt. Boken 

är skriven utifrån ett underifrånperspektiv där man får följa med Naths resa och 

erfarenheter från konflikten som beskrivs med hans egna ord. Boken behandlar 

temat bestraffningar, där redogörelser av hur Nath upplevde bestraffningarna och 

tortyren av människorna i hans närhet. Han uttrycker också hur hans berättelse 

skildrar en surrealistisk och bisarr händelse där miljontals människor massakreras 

av sin egna regering.25 I boken yttrar sig bland annat tendenser som berör 

avrättningar. Framförallt när Nath redogör för olika typer av situationer han befann 

sig i. I ett kapitel beskriver Nath till exempel när han 1981 återsåg bödeln Huy som 

erkänt att han avrättat över 2000 personer. Det framkommer i Naths beskrivningar 

om hur de sadistiska vakterna njöt när de slog människor och hur de dödade 

människor utan att slösa på ammunition. De använde sig istället av träpåkar eller 

 
23 Ibid, s. 110,112–113. 

24 Vann Nath. Ett kambodjanskt fängelseporträtt. Halmstad: Bulls Graphics, 2008. Sammanfattning. 

25 Ibid, s. 22. 
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metallspön som de sedan slog fångarna i huvudet med.26 I förorden, skriven av Peter 

Englund, framgår det också hur den kommunistiska regimens avrättningar av 

fångarna benämndes som ”förstöra”, då de såg fångarna som själlösa ting. 

”Förstörandet” skedde på natten då de sjuka och utmärglade individerna 

transporterades ut till en annan plats där de senare slogs ihjäl med tunga järnstänger. 

Alla dödades, även kvinnor och barn.27 

 

Det tredje verket som är relevant att nämna är boken Aldrig mer! en bok om 

kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten som författaren Steffan Skott 

har skrivit. Denna bok kan definieras som en journalistisk populärvetenskaplig bok 

där hans syfte med är att belysa de kommunistiska regimernas brott mot 

mänskligheten, och varför en politisk inriktning kan vara grunden till att 1900-talet 

blev ett århundrade bestående av folkmord och blodbad. Det som Skotts framförallt 

redogör för i sin bok är de tre nationerna Sovjetunionen, Kina och Kambodja, alla 

drabbade av kommunistiska regimer.28 I boken gör också Skott en närläsning på 

biografin om Pin Yathay där han har som syfte att skildra den enskilda människan 

från ett underifrånperspektiv, likt Vinn Nath. Skildringen av Pin Yathais liv görs 

utifrån fem kortare kapitel fördelat på 13 sidor. Dessa kapitel gör därför uttryck för 

en kortfattad och översiktlig bild av hur livet såg ut för en kambodjansk medborgare.  

I Skotts redogörelse om Yathays liv framgår det hur stadsbor hölls sysselsatta med 

kroppsarbete då de skulle ”renas” och bli bättre människor.29 I slutet av berättelsen 

av Yathays liv återger Skott för när Yathay skildrade hur han transporterades ut i 

skogen där han blev en del av ett utrotningsprogram. Här beskrivs det hur Yathay 

förklarar hur många runt honom antingen blev ihjälslagna med tillhyggen eller 

knivhuggna till döds då kommunisterna inte ville slösa ammunition på dem.30 Det 

som är relevant i Skotts bok för denna studie är framförallt skildringarna baserat på 

den överlevande Pin Yathais bok Stay alive my son, men också skildringen baserat på 

den 15 åriga kambodjanska ögonvittnet Serey Monty och hennes skräckupplevelse 

 
26 Ibid, s. 154. 

27 Ibid, s. 16–17. 

28 Staffan Skott. Aldrig mer!; en bok om kommunismens folkmord och brott mot mänskligheten. 2 uppl. 

Stockholm: Hjalmarsson & Högberg bokförlag, 2004. Förord. 

29 Ibid, s. 162. 

30 Ibid, s. 164. 
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av en avrättning av åtta offer som bestod av kvinnor och barn som blev knivhuggna 

till döds utan grund.31 Problematiken med dessa skildringarna är dock att de är 

väldigt korta och översiktliga, vilket leder till att bilden av konflikten i landet blir 

relativt smal och översiktlig. 

 

I kontrast till de självbiografier som presenterats, finns författaren Peter Fröberg 

Idlings bok Pol Pots leende. Detta verk bygger på material som är hämtat ifrån vitt 

skilda källor, där bokens olika delar till exempel inspirerats av böcker skrivna av 

författarna Philip Short och David Chandler.32 Verket kretsar kring den svenska 

delegationen från Vänskapsföreningen Sverige-Kampuchea med Jan Myrdal i spetsen 

som besökte landet 1978. De fyra svenskar som besökte den stängda nationen 

bevittnade verken död eller terror, och som senare vid sin återkomst till Sverige 

beskrev de röda khmerernas revolution som framgångsrik. Fröberg Idling lägger dels 

sitt fokus på de svenska resenärerna, men också förstås på Pol Pot och de röda 

khmerernas skräckvälde.33 När Fröberg Idling redogör för de röda khmerernas 

skräckvälde skildras ett meningslöst dödande där regimen likviderade befolkningen 

omotiverat, hänsynslöst och endast för dödandes skull. Detta exemplifieras 

framförallt när han speglar uttrycket och slagorden ”bättre att döda en oskyldig av 

misstag, än att behålla en fiende!”.34 Detta meningslösa och omotiverade dödandet 

beskrivs också när Förberg Idling skriver om hur revolutionen inte bara raderade ut 

privat ägande, religion eller gamla klassklyftor, utan hur den också avskaffade 

slumpen. När till exempel en traktor gick sönder, en rispåse sprack eller om något 

råkade försvinna antog man alltid att det var kontrarevolutionärt sabotage som 

resulterade i döden.35 

 

Det sista verket som kommer att framgå i detta kapitel är gjort av David Chandler 

som är professor i historia, och har i samarbete med Forum för levande historia 

skrivit boken Under ett vackert tyg – ett fasansfullt samhällsexperiment i Kambodja. I 

 
31 Ibid, s. 171. 

32 Peter Fröberg Idling. Pol Pots leende; om en svensk resa genom röda khmerernas Kambodja. 

Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2006. s. 391 – 392. 

33 Ibid, sammanfattning. 

34 Ibid, s. 213. 

35 Ibid, s. 197. 
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denna bok har Chandler valt att skriva om de röda khmerernas bakgrund och hur 

förhållandet såg ut i landet efter att de röda khmererna segrat.36 Chandler beskriver 

de röda khmerernas grymheter och sätt att styra landet, och skildrar detta från ett 

ovanifrånperspektiv där fokus ligger på den kommunistiska regimen. Detta skapar 

dock en annan typ av bild på konflikten än det mikrohistoriska perspektiv som i 

föreliggande studie avses att undersökas. Boken anses ändå vara relevant att nämna 

i tidigare forskning då boken behandlar de röda khmerernas maktutövning.37 

 

Chandler redogör för hur krigsfångar, republikanska förhandlare och kvinnor och 

män som haft ansvarsfulla positioner i den gamla regimen avrättades efter att de röda 

khmererna tagit makten i landet. Folket delades upp i ”nya människor” och 

”basmänniskor”. Chandler förklarar, likt boken Aldrig mer!, att de som 

kategoriserades som de ”nya människorna” var stadsborna som tvingades ut på 

landsbygden, medans ”basmänniskorna” var de som antingen stöttat revolutionen 

eller de som redan bodde på landsbygden.38 Välutbildade människor 

misskrediterades och läkare och ingenjörer fängslades och avrättades summariskt. 

Regimen avskaffade också pengar, böcker, lagar, formell utbildning, privat egendom 

och rörelsefrihet. Bonderevolutionen hade spårat ur och Kambodja hade blivit ett 

gigantiskt jordbrukssamhälle.39 Fram tills i slutet av 1978 uttrycker Chandler i boken 

hur det utfördes systematiska utrensningar. Alla som fördes till det ökända fängelset 

S-21 betraktades som fiender till staten. Det fördes minst 15 000 män, kvinnor och 

barn till fängelset där de fotograferades, förhördes och sedan torterades. Tillslut blev 

nästan alla intagna avrättade och tvingade till att erkänna att de ägnat sig åt 

kontrarevolutionär verksamhet.40 

5. Bakgrund 
 
Detta kapitel kommer att beskriva och redogöra för bakgrunden till konflikten och 

hur administrationen i landet såg ut. I det första delkapitlet redogörs en kortare 

 
36 David Chandler. Under ett vackert tyg; ett fasansfullt samhällsexperiment i Kambodja. Stockholm: 

Forum för levande historia, 2009. E-bok. s. 19, 29. 

37 Ibid, s. 63. 

38 Ibid, s. 30. 

39 Ibid, s. 31. 

40 Ibid, s. 37. 
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bakgrundshistoria av nationen, i det andra delkapitlet beskrivs de röda khmererna 

som var aktörerna i konflikten i Kambodja och i det avslutande delkapitlet kommer 

en kortare presentation av varje ögonvittne som studiens undersökning baseras på 

att framgå. 

 

5.1 Kambodja 
 
Under slutet av 1800-talet expanderade Frankrike sin koloniala dominans i Asien och 

erövrade Kambodja som blev ett franskt protektorat 1863. Fransmännen styrde till 

en början landet i samråd med den kambodjanska kungen, men tog senare en direkt 

kontroll över landet. Trots denna direkta kontroll behölls kungadömet. Under andra 

världskriget ockuperas Kambodja av Japan men fortsattes att administreras av de 

franska kolonialmyndigheterna. När sedan fransmännen försökte att återta makten i 

Kambodja efter andra världskrigets slut stötte de på motstånd av den nationalistiska 

och kommunistiska Khmer Issarak-gerillan. 1953 lyckades den kambodjanska 

kungen Norodom Sihanouk vinna självständighet åt Kambodja med diplomatiska 

krafter och lyckade behålla makten i landet fram till 1970 då han störtades genom en 

statskupp av den amerikanskallierade kambodjanska generalen Lon Nol. Detta ledde 

till att kung Sihanouk bildade en exilregering i Kina tillsammans med den 

kommunistiska gerillan, de röda khmererna. Under maktkampen mellan Lon Nol och 

de röda khmererna utförde USA massiva bombattacker mot Kambodja för att hjälpa 

generalen i kampen mot kommunismen. Dessa bombningar gjorde dock att allt fler 

människor i Kambodja anslöt sig till de röda khmererna. 1975 avslutades 

inbördeskriget och de röda khmererna gick ut som segrare.41  

 

Den 17 april 1975 tågade vinnarna in i huvudstaden Phnom Penh till folkets jubel, 

men bara några timmar senare inleddes den stora evakueringen av stadens 

befolkning. De röda khmerernas ambitioner var att stöpa om hela samhället där man 

bara på några år ville ha ett kommunistiskt idealsamhälle. Massiva 

samhällsförändringar skedde och den nya regimen avskaffade pengar, marknader, 

religion, böcker och privat ägande då man ville införskaffa ett jordbrukssamhälle. 

 
41 Forum för levande historia. Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Stockholm: 

Forum för levande historia, 2008. s. 72. 
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Huvudstaden Phnom Penh hade cirka två miljoner invånare 1975. Alla dessa 

invånare evakuerades och tvingades att lämna staden under bara en vecka.42 

 

Till en början av regimens inledande period avslöjade aldrig de röda khmererna 

verken den nya ledarens namn eller kommunistpartiets existens vilket gjorde att man 

till en början kallades sig för Angkar som betyder ”Organisationen”. I januari 1976 

fick Kambodja en ny författning vilket ledde till att man bytte nationens namn till 

Demokratiska Kampuchea där en man vid namn Pol Pot blev den nya ledaren för 

landet.43 

 

5.2 Pol Pot och De röda Khmererna 
 

Saloth Sar, föddes 1925 och var en kambodjansk gerillaledare. Han blev senare känd 

som Pol Pot, generalsekreterare i Kambodjas kommunistparti och senare 

premiärminister för de röda khmererna i Demokratiska Kampuchea mellan 1976–

1979.44 Pol Pot inledde sin politiska karriär genom att ta kontrollen över Kambodjas 

underjordiska kommunistiska parti som kallades för Kampucheas arbetarparti. 1966 

döpte han om partiet till Kampucheas kommunistiska parti (KKP) och likställde deras 

ideologiska status med Kinas kommunistparti. Redan 1968 fördömde kungen 

Sihanouks regering KKP eller de så kallade Röda khmererna. De menade att partiet 

var upproriska och skyldiga till att folk började bojkotta skolor, sjukhus och för att 

lämna städerna. 1971 började de röda khmererna att expandera på landsbygden och 

började dela in den kambodjanska samhället i fem så kallades vanna (klasser). Dessa 

klasser var: den feodala, den kapitalistiska, den småborgliga, bönderna och 

arbetarna. De tre lägsta skikten av bönderna ansågs av de röda khmererna som basen 

för revolutionen. Partiets genomförande av revolutionen, med hjälp av bönderna, 

innebar att kambodjanerna skulle bli obetalda jordbrukare.45 

 

 
42 Ibid, s. 74. 

43 Ibid, s. 75. 

44 Nationalencyklopedin. Pol Pot. 2019. https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pol-pot 

(Hämtad 2019-11-04). 

45 Ben Kiernan. Blod och Jord; historien om folkmord och utrotning, från Sparta till Dafur. Stockholm: 

Voltaire Publishing. s. 201. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/pol-pot


 

17 
 
 

 

 
 

Under KKP:s extrema revolution mellan åren 1975–1979 skulle skörda livet på cirka 

1,7 miljoner människor som dog på landsbygden till följd av svält, 

överansträngningar från tvångsarbete, avrättningar och sjukdomar. Cirka 500 000 av 

de döda var utförda mord på politiska och etniska så kallade ”fiender” som till en 

början framförallt var de politiska resterna från Lon Nol-regimen. Men efter ett tag 

började dödandet även innefatta alla möjliga typer av oppositionella personer vilket 

ledde till att man uppmanade till politisk utrotning, framförallt i flera av de röda 

khmerernas sånger.46 Två exempel på sånger med uppmaningar till politisk utrotning 

var dels ”Kampucheas skönhet” där sången avslutas med att säga ”De jagar Lon Nols 

banditer med svärd och knivar och lemlästar dem, de dödar dem, tills Lon Nols 

banditer har förintats”47, samt ”Regn i Pisakh” som slutade ”all vår ilska sköljer fram 

i en våg mot imperialisterna – mot amerikanerna och deras reaktionära lakejer, och 

vi dödar dem tills de inte finns mer”.48 

 

KKP uttryckte ett tag efter maktövertagandet att landet genomlidit 2000 år av 

förtryck och att man förlorat territorium. Detta ledde till att man i slutet av 1976, och 

början av 1977, inledde aktiva åtgärder för förlorat territorium i form av militära 

anfall mot grannländerna Vietnam, Laos och Thailand. I början av 1978 

offentliggjorde Pol Pot att alla kambodjaner skulle döda ”alla vietnameser” och att 

varje invånare skulle döda 30 vietnameser för varje stupad kambodjan. Pol Pots 

politik uppmanade om att folkmord gick hand i hand med territoriell expansion. I 

januari 1979, efter fyra år av revolution som utsatte befolkningen för tvångsarbete 

och miljoner döda, besegrade tillslut vietnameserna Pol Pots armé. Men det var dock 

inte förens Pol Pots död 1997 som hotet från de röda khmererna avtog och den 

kambodjanska befolkningen skulle tillslut få leva i ro.49 

 
 
 
 

 
46 Ibid, s. 683. 

47 Ibid, s. 684. 

48 Ibid, s. 684. 

49 Ibid, s. 688–690. 
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5.3 Ögonvittnen 

 

I detta delkapitel kommer en kortare presentation av ögonvittnena som skildrar sina 

upplevelser i konflikten att presenteras. Presentationen har som syfte att dels visa 

individernas mångfald och bakgrund, men också som en kortare introduktion av de 

ögonvittnen som denna studie baseras på. Ögonvittnena kommer att förbli anonyma 

på grund av etiska skäl, vilket gör att det som kommer att framgå i beskrivningarna 

är (vid befintlighet) ålder, stad, familj och sysselsättning. 

 

Vittne A1 

Vittne A1 var cirka 50 år gammal vid intervjun med den amerikanska ambassaden i 

Thailand i juni 1978. Han anlände till Thailand i maj samma år från staden Sisaphon 

där han i april tvingades att bli en jordbrukare i Battembang provinsenen. Tidigare 

hade han arbetat för statens kundservice i huvudstaden Phnom Penh i 20 år.50 

 

Vittne B2 

Vittne B2 var 26 år gammal vid intervjun 1978. Han var en student från Siem Reap 

och hade genomfört 11 år i skolan. Han flydde till Thailand då han som tidigare 

student befann sig i en utsatt situation. Han kom till Thailand den 14 januari 1978.51 

 

Vittne C3 

Vittne C3 var vid intervjutillfället 20 år gammal och var tidigare student i Siem Reap. 

Han flydde till Thailand den sjunde januari 1978.52 

 

 

Vittne D4 

D4 var 16 år gammal och hade genomfört sex år i skolan i sin hemstad Siem Reap 

innan de röda khmererna tog kontrollen i landet. Efter de röda khmerernas 

 
50 United Nations, United Kingdom, 1978. s. 7. 

51 Ibid, s. 8. 

52 Ibid, s. 9. 
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maktövertagande flydde han till Puok distriktet med hans familj som då bestod av två 

föräldrar och sex syskon. Han lyckades fly till Thailand den första mars 1978.53 

 

Vittne E5 

E5 var en 33 årig före detta soldat av GRK där han verkade i fem år som sergeant. Han 

kom från Oddar Meanchey provinsen där han i april tvingades till att bli jordbrukare. 

Han flydde landet och kom till Thailand den 18:e mars 1978.54 

 

Vittne F6 

Vittne F6 var 28 år när han anlände till Thailand den 13:e oktober 1977. Han var från 

Stung distriktet av Kompong Thom provinsen där han var soldat mellan åren 1973 – 

1975 under Lon Nol. Efter detta blev han sedan jordbrukare.55 

 

Vittne G7 

Vittne G7 var 30 år gammal från Siem Reap provinsen och flydde till Thailand den 

15:e juni från Oddar Meanchey provinsen i Kambodja.56 

 

Vittne H8 

H8 levde i Phnom Srok distriktet när de röda khmererna tog makten i landet. Han var 

far till tre barn innan han tog beslutet att lämna sin familj och sitt fosterland för att 

fly till Thailand.57 

 

Vittne I9 

Vittne I9 arbetade som kontorist och levde i Kambodja i 27 månader efter att de röda 

khmererna tog makten innan han lyckades lämna landet.58 

 

 

 

 
53 Ibid, s. 11. 

54 Ibid, s. 13. 

55 Ibid, s. 14. 

56 Ibid, s. 16. 

57 United Nations, Norway, 1978. s. 4. 

58 Ibid, s. 12. 
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Vittne J1 

Vittne J1 föddes i Kandal provinsen i Kambodja den första januari 1953 och arbetade 

som polis för den nationella polisen. Han var gift och hade tre barn.59 

 

Vittne K2 

K2 var 36 år gammal vid intervjun. Han var gift och hade tre barn. K2 arbetade som 

jordbrukare i byn Peam Prouh i Pouthisat provinsen. Han flydde från sin by i februari 

1978 med nio andra personer och anlände till Thailand den 24:e april amma år.60 

 

Vittne L3 

Vittne L3 var 30 år gammal vid intervjun och hade en fru men inga barn. Han jobbade 

i Phnom Penh som målare där han målade skyltar till biosalonger. Han blev sedan 

tvingad till att bli jordbrukare av de röda khmererna. 1977 skickades han till Koh 

Kong för att bygga fiskebåtar men han lyckades fly till Thailand med fyra andra 

personer. Resan tog 16 dagar och de kom fram den 17:e mars 1978.61 

 

Vittne M4 

M4 levde i Battembang och arbetade som sjuksköterska åt statens sjukvård. Han var 

38 år gammal och gift. När de röda khmererna tog makten tvingades han flytta cirka 

30 kilometer från sin hemstad och arbeta som jordbrukare. Han lyckades fly från 

Kambodja och anlände i Thailand den 21: a april 1978.62 

 

Vittne N5 

Vittne N5 var en 26 årig ungkarl från Phnom Penh där han levt sedan barnsben. Han 

var student inom medicin på universitetet i staden. Vid tiden då de röda khmererna 

tog makten var han i Siem Reap där han den 20:e april blev skickad av regimen till att 

jobba på en farm i Banteay Srei distriktet. Han lyckades fly Kambodja i början av 

januari 1978 och anlände sedan i Thailand den 28:e januari.63 

 

 
59 Ibid, s. 21. 

60 United Nations, United Kingdom, 1978. s. 1. 

61 Ibid, s. 3. 

62 Ibid, s. 4. 

63 Ibid, s. 6. 
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Vittne O6 

Vittne O6 var 20 år gammal vid intervjun. Han var en student från Si So Wath College 

i Phnom Penh men tvingades att lämna staden och förflyttades av de röda khmererna 

till Pring Village i Siem Reap provinsen, för att arbeta som jordbrukare. Han lyckades 

fly landet med fem andra och anlände i Thailand den sjunde januari 1978.64 

 

Vittne P7 

Vittne P var 26 år gammal och gift. Han var också student på Siem Reap College tills 

han tvingades att lämna skolan för att arbeta som jordbrukare i Chhbar Leu Village i 

Siem Reap provinsen. Efter tre månader blev han istället placerad som fiskare och 

arbetade som det fram tills 1977. Han lyckades fly landet med fyra andra och anlände 

i Thailand den 14:e januari 1978.65 

 

Vittne Q8 

Q8 var vid tidpunkten för intervjun 45 år gammal, gift och far till två barn. Han 

arbetade som jordbrukare och var från Poy Tasek Villige i Battemburg provinsen. Han 

anlände i Thailand med 30 andra flyktingar den 24.e januari 1978.66 

 

Vittne R9 

R9 var en 39 årig man från Oddar Meanchey provinsen och flydde med samma grupp 

av människor som Vittne G7.67 

 

Vittne S1 

Vittne S1 var 29 år, gift och hade en son. Han var en före detta soldat mellan 1970 – 

71 men arbetade sedan som jordbrukare i Peam Prouh Village. Han lyckades fly 

Kambodja i februari 1978 och anlände i en grupp av nio personer i Thailand den 24:e 

april samma år.68 

 

 
64 Ibid, s. 8. 

65 Ibid, s. 9. 

66 Ibid, s. 11. 

67 United Nations, United States, 1978. s. 18. 

68 United Nations, Norway, 1978. s. 2. 
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6. Undersökning 
 
I detta kapitel kommer studiens frågeställningar att besvaras och därmed belysa hur 

ögonvittnena upplevde och skildrade konflikten, med fokus på regimens 

maktutövning och straff. Dessa skildringar och upplevelser kommer sedan att 

analyseras med hjälp av studiens teoretiska ramverk som kommer att förekomma 

genomgående i hela undersökningen. I slutet av varje delkapitel kommer det sedan 

att finnas en övergripande sammanfattning av vad som framgått i 

ögonvittnesskildringarna.  

 

Kapitlet är uppdelat och tematiserat i två olika delkapitel som motsvarar varje 

frågeställning, där det första delkapitlet kommer att behandla ögonvittnenas 

skildring av sina upplevelser kring tortyr, kroppsstraff och avrättningar. Anledningen 

till att det första kapitalet också behandlar tortyr och kroppsstraff är då dessa 

bestraffningsmetoder ofta slutade med döden vilket i detta fall omfattas inom 

avrättnings-begreppet. I det andra delkapitlet kommer det redogöras för hur 

ögonvittnena skildrade regimens maktutövande med fokus på disciplinering, 

övervakning och bestraffning som rådde i landet. Disciplineringen som skildras 

fokuserar främst på övervakningen av befolkningen, men också bestraffning. 

Bestraffningen som framgår i detta kapitel ska dock inte blandas ihop med 

kroppsstraffet som finns skildrat i det första delkapitlet då denna bestraffning till 

störst del syftar på mindre repressalier som till exempel att maten drogs in vid 

misstag. 

 

6.1 Avrättningar 
 

Flera av de ögonvittnen som intervjuats och skildrat sina erfarenheter från konflikten 

i Kambodja beskriver en blandning av upplevelser kring avrättningar, den ena värre 

än den andra.  När vittne A1, den nästan 50 åriga mannen från Sisaphon, beskriver 

hur han upplevde Pol Pot-administrationens bestraffningsmetoder och dödande av 

den kambodjanska befolkningen går det inte att ta miste på hans rädsla för den 

kommunistiska regimen. 
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From the very start, the Khmer Rouge used absolute terror and the 

actuality of death to gain control of the country, since then people did not 

to dare to criticize the Khmer Rouge or to do anything but work because 

the result would be certain-death.69 

 

A1 förklarar vidare att många av den kambodjanska befolkningen blev offer för 

regimens utrensning av de så kallade ”fiender”. Dessa var de ”nya kambodjanerna”, 

buddister, anti-kommunister, studenter och även alla som endast var svagt 

associerade med den gamla regimen. När A1 sedan beskriver om vad han tror om den 

kommande framtiden i landet är han väldigt skeptisk. Vittne A förklarar att han 

uppskattningsvis bara tror att cirka en tredje del av alla kambodjaner fortfarande är 

vid livet, och han tvivlar på att det khmerriska folket kommer att överleva.70 

 

The people have little to eat, only porridge. Before 1975, Battemburg 

province could produce enough rice to feed all Cambodians and export 

some. Now the whole country cannot produce as much. There are no 

medicines. The people are week and listless.71 

 

Det 26 årige vittnet B2 från Siem Reap ger i sin intervju en kortare redogörelse för 

hur dödandet i landet såg ut. B2 inleder med att skildra avrättandet av olika de olika 

samhällsklasserna som började året 1977.  

 

In 1977, they started killing capitalists, students, monks and even Chinese 

and Vietnamese, even if they could speak Cambodian. These classes were 

killed by beaten to death with poles.72 

 

Han förklarar sedan vidare om hur hans systers man blivit dödat på grund av att han 

var en gammal GKR soldat (soldat från den gamla regimen) och hur de övriga i byn 

tvingades se på döda GKR soldater som låg slängda över byns marknad. Det var ofta 

fem eller sex lik som låg utslängda, och ibland kunde det ligga upp till 10 stycken lik 

 
69 United Nations, United States, 1978. s. 7. 

70 Ibid, s. 7. 

71 Ibid, s. 7. 

72 Ibid, s. 8. 
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på marknaden. B2 beskriver hur byborna sedan tvingades att transportera 

kropparna till odlingsfälten och använda liken som gödsel. Han förklarar också att de 

röda khmererna gjorde detta för att varna och sätta befolkningen i skräck.73 De 

omfattande avrättningarna i landet gick inte att undgå. Vittne B2 uppskattar att cirka 

90 procent av alla i hans by blivit dödade. Han förklarar hur han lyckades avlyssna 

ett möte mellan de röda khmererna och de ”gamla kambodjanerna”. I detta möte 

påtalades från de röda khmererna att de ”nya kambodjanerna” var fiender och att alla 

så småningom skulle dö.74 

 

Den före detta studenten vittne C3 från Siem Reap var en av många som fick bevittna 

avrättningarna som skedde i landet. C3 beskriver hur åtta före detta GRK soldater och 

två poliser först blev arresterade av regimen, men sedan helt plötsligt bara försvann. 

Han vittnar också om hur en av hans nära familj blev avrättade framför ögonen av 

andra bybor, ihjälslagen med pålar.75 C3 fick inte mycket fritid då arbetet tog upp 

majoriteten av dagens timmar. Men på sina ”lediga” dagar brukade han besöka sin 

flickvän. Han förklarar hur han och hans flickvän inte fick prata om något annat än 

arbete och hur ett misstag om fel samtalsämne eller om de visade kärlek till varandra 

kunde resultera i deportering till ”Angka Leu” där de skulle bli avrättade.76  

 

Att bli hotade med avrättning var en vardag för befolkningen i Kambodja. Familjer 

splittrades och blev mördade framför ögonen på sina nära och kära. Vittne D4 

beskriver hur hans familj, som tillhörde de ”nya kambodjanerna”, tvingades i väg med 

tre andra familjer. De blev först fast bundna och sedan beordrade att sätta sig ner på 

marken. De blev sedan misshandlade med pålar som resulterade i att hela hans familj 

bestående av två föräldrar och sex syskon dog den dagen.77 

 

Redan efter fyra ögonvittnesskildringar kan man utläsa hur inhumana 

bestraffningsmetoder tillämpades och hur man skändar kropparna efter de blivit 

avrättade. Frågan man ställer sig efter att läst dessa skildringar är hur en nations 

 
73 Ibid, s. 8–9. 

74 Ibid, s. 9. 

75 Ibid, s. 10–11. 

76 Ibid, s. 10. 

77 Ibid, s. 12–13. 
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regering kan utföra dessa metoder på sin egna befolkning? Vad var syftet med att 

avrätta individer med träpålar framför ögonen på sin familj eller varför slänger man 

in döda kroppar på byns marknad och tvingar sedan befolkningen att transportera 

liken till odlingsfälten där de skulle verka som gödsel?  

 

Det som vittne A1 ger uttryck för är framförallt rädsla för den kommunistiska 

regimen men också en misstrogenhet över den kambodjanska befolkningens 

framtida existens. Denna rädsla för regimen är något som också vittne C3 uttrycker 

när han redogör för hur han inte ens vågade visa kärlek till sin egna flickvän då en 

avrättning skulle blivit ett faktum. Att genomföra ett skräckvälde och etablera en 

övergripande rädsla hos befolkningen genom hot om avrättning bör också ha ett syfte 

vilket inte framgår i något av de tre ögonvittnesskildringarna.  

 

Ser man till den franska filosofen Michel Foucaults maktteori om straff och dess 

tillämpning, finns det ett flertal av de röda khmerernas bestraffning- och 

avrättningsmetoder kan förklaras och tydliggöras. Foucault resonerar främst om det 

så kallade ”kvalfulla straffet” vilket omfattades av de röda khmerernas 

avrättningsmetoder som innebar att en person antingen blev ihjälslagen till döds av 

tillhyggen, torterad till döds eller att man skändar och förnedrar den döda personens 

kropp efteråt. När kroppsstraffet, eller dödsstraffet som också innefattas av det 

kvalfulla straffet, tillämpas ska detta innebära mer eller mindre en förskräcklig och 

en horribel smärta för den utsatte individen som tillslut avlider. Att framkalla en 

kvantitet av lidande genom kroppsstraffet, är den fundamentala tanken av straffets 

funktion, vilket också enligt Foucaults teori framhäver makt och utgör en 

maktdemonstration som uppmärksammar härskarens överhet. Om man då ser till 

Foucaults teori kan regimens syfte med de omänskliga metoderna förklaras med att 

de röda khmererna framförallt ville idealisera och åskådliggöra sin maktposition hos 

befolkningen. 

 

Likt de tidigare ögonvittnena fick vittne E5 också uppleva massmord på sin bys 

befolkning. E5 beskriver hur 25 familjer med cirka 60–70 personer blev bortförda 

och avrättade på grund av de associerades med den förra regimen. Förutom de före 

detta soldaterna från den förra regimen, avrättades också lärare och studenter. Den 
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uppgivenhet som fanns hos befolkningen och hos vittne E5 går inte att ta miste på när 

han redogör för hur bristen på de mänskliga rättigheterna i landet var enorm.78 

 

There was no such thing as human rights or a system of justice in my 

village. There were only two rights in my village – the right to work and 

the right to be assassinated.79 

 

Efter att vittne F6 tvingats fram och tillbaka mellan olika ställen kom regimen en dag 

och tvingade alla invånare i byn till att besöka distriktskontoret för att registrera sig 

hos distriktsledaren. Väl där berättar F6 att de blev fast bundna och hotade med 

vapen. Likt de övriga vittnesmålen var det bara de ”nya kambodjaner” som blev 

fastbundna. Bland de 35 personerna, där barn mellan 12–14 år fanns representerade, 

blev samtliga avrättade.80 

 

När sedan vittne G7 förklarar sina upplevelser redogör han för hur hans vän blev 

vittne till ett mord av tre personer från hans by. Flera hål i marken hade grävts och 

personerna hade tvingats ner på knä framför varje hål. Soldaterna från de röda 

khmererna slog sedan ihjäl varje individ med pålar gjorda av bambu, vilket 

resulterade i att de föll ner i de färdiggrävda hålen.81 Likt vittne G7:s vän, bevittnade 

R9 också tre personers avrättningar. Denna gången handlade det om försening till 

arbetet. Han förklarar hur dessa individer också blev ihjälslagna med pålar och 

trillade ner i färdiggrävda hål i marken framför dem. Vittne R9 förklarar vidare hur 

han också fick bevittna flera lik som låg dåligt begravda längs vägarna. På grund av 

att kropparna låg så synligt blev de mat till både hundar och grisar. Han fortsätter 

sedan att förklara att det inte bara var några lik som låg längs vägarna, utan att det 

fanns cirka 50 olika hål där varje hål innehöll flera döda människor.82  

 

Den 19 april 1975 när vittne I9 var på vandring från sitt hem några dagar efter att de 

röda khmererna tagit över landet fick han uppleva en liknande syn av ruttna kroppar 

 
78 Ibid, s. 14. 

79 Ibid, s. 14. 

80 Ibid, s. 15. 

81 Ibid, s. 15. 

82 Ibid, s. 18. 
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ligga slängda längs vägen. I9 förklarar sedan vidare om döden och hur en man som 

gömt mat till sina två sjuka barn fick förödande konsekvenser. Mannen hade efter en 

genomsökning av sitt hus blivit påkommen att gömma mat till sina barn. Vid 

konfrontation vägrade han lämna tillbaka maten vilket senare skulle generera i hans 

död. Vid kvällsskymningen fördes han bort cirka två kilometer och avrättades. Dagen 

därpå skickades en scarf och en tröja tills hans fru och tre dagar senare var också ett 

av hans två barn dödat.83 Utöver denna fruktansvärda beskrivning redogör I9 om den 

mest groteska typen av avrättning. Offren till dessa avrättningar var individer som 

anklagats för att ha haft sex. På kvinnorna skar man av deras bröst och underliv som 

sedan lämnades på plats för att dö av smärtan. Hos männen skar man också av könet, 

men detta gjordes stegvis tills mannen fick så ont att han tappade medvetandet. I9 

förklarar sedan hur skriken kunde höras på över två kilometers avstånd.84 

 

De fruktansvärda skriken från människors avrättningar hördes även av vittne J1. Han 

hade lyckats fly sin egna avrättning, där hans fru och barn dödades, när han hittade 

en plats att gömma sig på. Denna plats var en bit bort i från avrättningsplatsen och 

härifrån fick han bevittna flera avrättningar.  

 

I could hear terrible screams. The Khmer Rouge had divided into three 

groups of 10-12 persons. The first group brought forward the victims, the 

second group blindfolded them, and the third group killed them. I waited 

until the screaming had ceased before I tried to make out where I was…85 

 

Det skedde inte bara avrättningar av ett mindre antal personer såsom vittne C3 och 

D4 fick uppleva, utan i landet pågick också större massmord. Både vittne E5 och F6 

redogör för hur de blev ögonvittnen till större massmord på upp till 70 personer. 

Vittne F6 beskriver också regimens hänsynslösa och brutala tillvägagångssätt där 

man inte bara avrättade vuxna utan också barn mellan 12–14 år.  

 

 
83 Norway, 1978. s. 13, 19.  

84 Ibid, s. 19 – 20. 

85 United Nations, United Kingdom, 1978. s. 5. 
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Regimens inhumana metoder att styra landet är något som framförallt yttrar sig i 

vittne I9 och R9:s beskrivningar. Där uttrycker dels R9 om hur döda kroppar låg 

dåligt begravda vilket gjorde att både hundar och grisar åt av liken. I9 redogör också 

för det mest brutala straffet som framgår i vittnesskildringarna. Straffet för att ha haft 

sex. Inom detta kroppsstraff skar man bort kroppsdelar stegvis och lämnade 

personen tills han eller hon avled av sin smärta. Majoriteten av de 19 intervjuade 

ögonvittnena skildrar någon form av tortyr och avrättning vilket påvisar att detta var 

frekvent förekommande i det kambodjanska samhället.  

 

Men hur kan en människa behandla sin like på det sätt som de röda khmererna 

gjorde? Borde inte den förnuftiga och balanserade människans samvete sätta stopp 

för att ta en annan människas liv? I synnerhet att ta ett barns liv såsom vittne F6 

beskriver det. I vittnesskildringarna finns inget konkret som visar på om det var män, 

kvinnor eller barn som fick utföra avrättningarna på sin egna befolkning. Det enda 

som kan utläsas av skildringarna är att det absolut inte var den ledande 

administrationen. Det finns inte heller någon vittnesskildring som redogör för 

bakgrunden till att en tillsynes vanlig människa, med ett vanligt arbete kan gå från en 

ordinär medborgare till att bli en kallblodig massmördare. En sund och normal 

människa vill eller kan inte ta en annan människas liv. Därför måste det funnits flera 

bakomliggande faktorer till att dessa människor blev mördare. En faktor till att dessa 

människor kunde utföra sina handlingar kan vara ett förtärande av alkohol och 

droger då detta genom historien använts i samband med krig i syfte att ta bort 

hunger, hålla soldaterna skärpta eller dämpa ångest och oro. Men den faktorn som 

kan påverka vilken människa som helst och som sannolikt var den primära faktorn 

till att soldaterna och den vanliga människan kunde bli massmördare, är 

grupptrycket i kombination med en ideologisk övertygelse. Detta sociala tryck kan få 

många individer att utföra saker som de egentligen inte vill. 

 

Om man ser till Foucaults maktteori skulle man kunna understryka att en av 

administrationens målsättningar var att leda en regim där man genom sitt 

maktutövande hade som avsikt att kontrollera befolkningen med hjälp av 

skoningslösa metoder som skulle avskräcka människorna för att gå emot regimen 

genom olika typer av inhumana straff. Denna ambition från administrationen 
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speglade tydligt av sig i flera av ögonvittnenas skildringar. Det var rädslan för att dö 

och skräcken för att bli torterad som främst yttrade sig. Framförallt när vittne B2 

beskrev hur lik låg utslängda på byns lokala marknad för att statuera exempel för 

resterande befolkning, men också hur vittne C3 beskrev att ett enda felsteg kunde 

resultera i deportering och avrättning. Vittne F6 och I9:s skildringar uttrycker inte 

bara en rädsla över att dö utan också en rädsla och fruktan över den ovisshet som 

befolkningen levde i. Detta framgå i redogörelserna när Vittne F6 beordras att gå till 

distriktskontoret för att registrera sig men där han istället blev fast bundna och 

hotade med vapen, men också i Vittne I9:s skildring av mannen som gömde mat till 

sina sjuka barn som sedan resulterade i att både han och hans ena barn blev 

avrättade. Den konstaterande rädslan blev mycket effektiv då ingen av ögonvittnena 

redogör för några som helst typer av uppror eller missnöjesyttringar vilket 

resulterade i att den sittande regimen uppnådde sitt syfte. 

 

Delkapitelsammanfattning 

 

I detta delkapitel kan man utläsa hur avrättningar blev en vardag för den 

kambodjanska befolkningen. Det som framkommer i redogörelserna är att den typ av 

avrättningar som frekvent beskrivs av ögonvittnena var framförallt avrättningar på 

individer som tillhört, och som kunde associeras med den gamla regimen. 

Majoriteten av vittnesmålen beskriver hur avrättningar på de ”nya kambodjanerna”, 

alltså framförallt studenter, buddister, stadsbor och anti-kommunister, skedde under 

brutala omständigheter. När man läser redogörelserna från vittnena och hur de 

skildrar dessa brutala övergrepp och avrättningar ger de uttryck för en enorm rädsla 

och skräck för den sittande regimen. Rädslan som de ger uttryck för går att utläsa i 

individernas detaljerade beskrivningar av sina upplevelser kring de massmord och 

avrättningar som de fick bevittna. Den metod som ofta tillämpades under dessa 

avrättningar var framförallt att man slog ihjäl individerna med bambupålar, där de 

senare också begravde offren på samma plats som de blivit avrättade på. Det som 

tydligt går att utläsa från ögonvittnenas redogörelser är att de övergrepp, straff och 

avrättningar som befolkningen utsattes för, skedde för att de tillhörde fel 

samhällsklass eller för att de bröt mot påhittade lagar som att man till exempel inte 

fick visa kärlek mot varandra eller komma försent till arbetet.  
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Med hjälp av Foucaults maktteorier om straff, kan man i detta delkapitel utläsa hur 

regimens syfte med de inhumana och grymma bestraffning- och 

avrättningsmetoderna, var att idealisera och åskådliggöra sin maktposition hos den 

kambodjanska befolkningen. Dessa metoder speglar vad Foucault kallar för det 

”kvalfulla straffet”, som inrymmer ett kroppsstraff som ska leda till en mer eller 

mindre ohygglig smärta och en kvantitet av lidande. Det framgår också hur 

administrationen, med hjälp av det kvalfulla straffet, hade som ambition och syfte att 

dels sätta skräck i befolkningen, men också att avskräcka invånarna från av att gå 

emot regimen. 

 

6.2 Regimens disciplinering och övervakning 

 
I denna del av undersökningen yttrar sig framförallt Foucaults maktteori om disciplin 

vilket också är genomgående och yttrar sig i majoriteten av ögonvittnesskildringarna. 

När vittne A1 ska redogöra för hur han upplevde de röda khmerernas maktutövande 

i landet beskriver A1 framförallt om de obefintliga mänskliga rättigheterna som 

uppstått till följd av regimens agerande och maktutövande i landet.  “It is an absurdity 

to even speak of human, civil and political rights under the present conditions in 

Cambodia.”86 Han förklarar vidare om varför han flydde sitt hemland. A1 hade fått 

misstankar från de röda khmererna att han var en före detta domare för staten i den 

förra regimen. Detta hade resulterat i en garanterad död för honom. Han kunde inte 

heller berätta sina planer om flykten för sina barn då regimens spioner fanns överallt, 

vilka skapade en enorm rädsla hos den kambodjanska befolkningen.87 

 

Matransonerna i landet var samma mellan åren 1975 och 1978. Trotts den stora 

produktion av ris som framställdes, och det enorma slitet från arbetarna, fick vittne 

B2 och de övriga i byn bara 250–500 gram ris per dag. B2 förklarar också att om man 

inte arbetade fick man inte någon mat alls. En dag utan mat kunde också ske om man 

begick små misstag. Ett litet misstag kunde från första början resultera i mindre 

reprimander som t.ex. att man inte fick ta del av maten. Om misstagen upprepades 

 
86 United Nations, United States, 1978. s. 7. 

87 United Nations, United States 1978. s. 7. 
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blev konsekvenserna istället extremt mycket allvarligare och resulterade i en 

avrättning.88 

 

The third time you committed a minor error, you were killed. For serious 

mistakes such as making propaganda against the new regime, you were 

killed immediately. For example, if you compared the communist and the 

free system, the punishment was death…89 

 

När vittne C3 får redogöra för sina erfarenheter från regimens disciplinering tar han 

upp hur befolkningen vid försening till arbetet först genererad i två tillsägelser, men 

hur en tredje företeelse resulterade i en avrättning. Vid större fel, som att kritisera 

kommunistregimen fick man inga tillsägelser utan blev avrättad direkt. Tillsist 

berättar han hur man i andra byar runt om i landet stal varandras ris vilket 

resulterade i att man tvingades säga till chefen för kollektivet som då kallade till möte 

i byn där alla invånarna fick vara med och bestämma vilka åtgärder som skulle tas. 

Han tillägger också att i hans egna by begicks aldrig sådana misstag då rädslan för 

döden var enorm.90 

 

Vittne E4 som var bosatt 65 kilometer från den thailändska gränsen berättar hur 

soldaterna från regimen var mycket hotfulla mot befolkningen trotts att de arbetade 

väldigt hårt. Han berättar, likt de andra ögonvittnena, hur man vid små fel blev 

avrättade.91 Skillnaden mellan att tillhöra de ”nya kambodjanerna” och de ”gamla 

kambodjanerna” var skillnaden mellan liv och död. Vittne P5 som tillhörde de ”nya 

kambodjanerna” förklarar hur de kunde bestraffades med döden om någon kom på 

dem att stjäla, medans de som tillhörde de ”gamla kambodjanerna” endast 

bestraffades med mindre reprimander. 92 

 

I dessa första skildringar tillkännages regimens disciplineringsmetoder för att hålla 

befolkningen i schack. Disciplineringen som framförallt yttrar sig är verkställandet 

 
88 Ibid, s. 8. 

89 Ibid, s. 8. 

90 United Nations, United States 1978, s. 10–11. 

91 Ibid, s. 13-14. 

92 Ibid, s. 15. 



 

32 
 
 

 

 
 

av bestraffningar och reprimander vid små felsteg och misstag. Det misstag som 

ögonvittnena tydligt ger uttryck för i sina redogörelser är misstag som att komma för 

sent till arbetet. Detta ”mindre” misstag bestraffades framförallt med ett lindrigt 

straff där matransoner drogs in, men kunde också resultera i döden. Om maten drogs 

in kunde man inte heller klaga, då klagande eller nedlåtande uttalande om regimen 

frekvent bestraffades med döden. Denna onda spiral gjorde utsatte befolkningen för 

en enorm psykisk påfrestning där disciplinering upptog större delen av deras liv. 

Regimens disciplinering som ögonvittnena frekvent ger uttryck för, kan klassificeras 

av Foucault som ett maktmedel som ska leda till ett gott beteende hos landets 

befolkning. Foucault resonemang kring disciplin och maktutövningen är något som 

upprepade gånger framkommer i vittnesberättelserna kring de röda khmerernas 

maktutövande.  

 

Vittne G6 erfarenheter om regimens system var att det i varje kollektiv fanns den så 

kallade ”Sangkat”, vilket var kollektivets chef. Under honom fanns kollektivets vice 

chef och en bychef, som under sig hade yttligare två vice bychefer. Det fanns också 

soldater och de så kallade ”Chhlop” som var en form av spioner som ständigt fanns 

bland befolkningen. Dessa spioner gömde sig under husen när det blev skymning för 

att avlyssna vad familjerna pratade om. G6 uttrycker hur detta system skapade 

rädsla, ett icke tillförlitligt och ett extremt kontrollerat samhälle.93 

 

At the meeting held in the village, the village chief usually reprimanded 

people about their work. If you were slow, you were criticized and accused 

of being a saboteur. During the meetings, you should only listen. 

[...] 

No one would even dare to speak. There was an atmosphere of fear and 

terror in the village. 

[...] 

 
93 Ibid, s. 16–17. 
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 In the family and with extremely close friends, people would talk. No one 

had the confidence of his neighbors, so you would not consider discussion 

of uprising against the government.94 

Senare förklarar G6 om hur det vanligaste brottet var försening till arbetet, 

och hur denna företeelse straffades med avrättning. Han berättar också hur 

man, utöver försening, blev bestraffad om man klagade på maten. Om han till 

exempel klagade över att maten antingen var smaklös eller att den var för 

dåligt lagad, och regimens spioner fick höra detta, var man ”färdig”. Med 

detta uttryck menade G6 att man helt enkelt blev avrättad.95 

 

We saw many people dragged away to be killed. My friends have seen 

people killed with their own eyes. Last month, on villager was executed for 

being late.96 

 

Trebarnspappan, vittne H8 från Phnom Srok distriktet, berättar om hur arbetet 

under regimen var psykiskt utmattande och chockerande för många, vilket ledde till 

undernäring och upp till 10 döda arbetare per dag. Han berättar också hur regimens 

terrorsystem som bestod av mystiska försvinnanden, hastiga avrättningar och 

spioneri, verkligen kändes av. Han förklarar hur spioner övervakade honom i arbetet 

och sökte hela tiden efter små misstag. Trotts H8:s goda uppförande och goda 

”revolutionerande” arbete, bodde två personer från regimen med honom för att 

kunna övervaka honom dagligen.97 

 
Angkar having all the power and spying without pause on every fault of the 

workers. One word too much or one word too little could mean the loss of 

one´s life.98 

 

 
94 Ibid, s. 17. 

95 Ibid, s. 17. 

96 Ibid, s. 17. 

97 United Nations, Norway 1978, s. 8. 

98 Ibid, s. 10. 
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Spioneriet hade som syfte, enligt Vittne H8, att skapa en terrorregim. Han menar att 

ingen kunde fly spioneriet, oavsett om du var civil eller militär kunde det resultera i 

mystiska försvinnanden. Alla invånare levde i ständig rädsla för den skrämmande 

framtiden där hot om döden befanns sig överallt. Denna eviga rädsla för spioner 

beskrivs också av vittne I9. När han anlände till sin by Koh Sotin blev han besökt av 

sina barndomsvänner. De tipsade honom att ha en diskret relation med sina grannar 

och att han skulle akta sig för vad han sa. De menade att det var bättre att lyssna än 

att prata, och att om någon frågade honom något skulle han upprepa orden ”jag vet 

inget, jag ser inget, jag hör inget”.99 

 

Vittne K2 bodde i en by där befolkningen arbetade alla dagar i veckan. 15 timmar per 

dag var de på odlingsfälten där de producerade ris, socker, bananer, kokosnötter och 

potatis. Arbetarna var indelade i två grupper med 130 personer i varje grupp, där alla 

barn över fem år även var inkluderade. I K2:s by fanns inga skolor eller utbildning. 

Det fanns heller aldrig tillräckligt med mat. Den mat som serverades var ris och 

fisksås. Om de klagade eller inte arbetade tillräckligt hårt blev man bestraffad med 

att antingen maten drogs in vid otillfredsställt arbete, eller avrättning som 

tillämpades om någon pratade illa eller emot den sittande regimen. Utöver detta, 

förklarar K2, hur regimens spioner konstant sökte efter före detta Lon Nol-

anhängare, tjänstemän och rika människor som sedan avrättades. Detta pågick 

mellan åren 1975–1978.100 

 

Utifrån ögonvittnenas skildring av regimens maktutövande framstår Kambodja som 

ett extremt disciplinerat samhälle där inga fel tillåts att begås. Utifrån Foucaults tre 

disciplinerings tekniker som ska generera i ett disciplinerat samhällsystem där 

avvikande beteende eller avvikelser från ordning ska motverkas, kan ögonvittnenas 

gestaltande av de röda khmerernas maktutövande ses som det idealiska 

samhällssystemet. Här uttryckts det hur makten är centraliserad från toppen och 

fördelade inom partiets medlemmar ända ner till lekmannivå, hur bestraffningar vid 

företeelser förekom och hur detta tillsist kombinerades för att forma och disciplinera 

befolkningen. Majoriteten av alla ögonvittnen redogör för hur de ständigt blev 

 
99 Ibid, s. 10–13. 

100 United Nations, United Kingdom 1978, s. 1. 
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övervakade av de röda khmerernas soldater under arbetstimmarna men också hur 

befolkningen blev övervakade av spioner som befanns sig överallt, i olika 

arbetsgrupper och gömda under husen. Ett av vittnena lyckades till och med reda ut 

administrationens och systemets uppbyggnad. Det visade sig i hans redogörelse hur 

makten fördelades ut i en hierarkisk ordning där varje chef hade flera vice chefer, 

soldater och obeväpnade partimedlemmar under sig vilket speglar Foucaults första 

disciplineringsteknik, den hierarkiska övervakningen. 

 

Det som ögonvittnena framförallt lyfter fram i sina redogörelser är 

disciplineringssystemets process som genomsyrade hela det kambodjanska 

samhället. Vad vittnena här ger uttryck för är den omåttliga disciplinering och 

kontroll av befolkningen som regimens system genererar i. Inget lämnades åt 

slumpen då allt agerande på arbetet, till sista ord innan befolkningen gick och lade 

sig kontrollerades, analyserades och klassificerades. Kombinationen mellan 

regimens utförande och tillämpande av de monstruösa kropps- och dödsstraff, ger 

utifrån berättelserna av befolkningens erfarenheter, uttryck för ett samhälle präglat 

av övervakning och angiveri, där rädsla för att säga fel eller göra minst lilla misstag 

var enorm. Ser man till Foucaults andra disciplineringsteknik, den normaliserande 

sanktionen, speglar detta av sig i regimens bestraffningar vid försening, oartighet 

eller frånvaro från arbetet. Foucault menar här att inom varje disciplineringssystem 

finns olika typer av bestraffningar med syfte att minska dessa avvikelser från den 

bestämda ordningen. Kombinationen av Foucaults två disciplineringstekniker, 

genererar i den slutliga examen där denna avslutande process bildar en övervakning 

av befolkningen som gör det möjligt att kvalificera, klassificera och tillsist straffa. 

 

Vittne S1 hade liknande erfarenheter där små misstag resulterade i att maten drogs 

in, och där större misstag medförde att personen först blev fast bunden och sedan 

bortförd. S1 fick också bevittna hur fem personer blev avrättade med spadar. Han 

trodde att de blev avrättade för att statuera ett exempel för de andra. 

Administrationens disciplinering fick även vittne L3 erfara. Han berättar att vid 

sjukdom fick man sina ransoner indragna och att bristen på medicin var stor. Om 

någon klagade på att ransonerna blev tagna blev de bortförda av soldater. Ingen var 
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heller tillåten att resa utanför området då alla ständigt var övervakade av regimens 

spioner som fanns placerade i varje arbetsgrupp.101 

 

I vittne M9:s by var alla tvungna att arbeta. Barnen blev indelade i två grupper där 

barnen mellan 2–12 år utförde lättare arbete som att söka upp djur, medans den 

andra gruppen med barn mellan 12–16 år fick arbeta ute på fälten. M4 berättar också 

hur de blev övervakade av beväpnade vakter och att de knappt fick någon rast. Om 

man klarade på detta fick de maten indragen eller så blev man avrättad.102 

 

I byn där vittne N5 bodde fanns 400 arbetare. Han berättar hur de blev övervakade 

av 10 beväpnade vakter plus obeväpnade partimedlemmar. N5 arbetade i en grupp 

av 12 där deras arbetsdagar bestod av 12 timmars arbete och sträng disciplinering. 

Alla arbetade inklusive barn och gravida kvinnor upp till den åttonde månaden. För 

vittne O6 var det första året under regimen någorlunda bra då han kände sig stark. 

Men från mitten av 1976 och framåt blev situationen i landet försämrad. O6 förklarar 

om den enorma bristen på mat och mediciner. Inte nog med detta så ökade också 

dödande från regimen för att hålla folket i arbete. De fick snabbt lära sig att inte klaga 

då de som gjorde detta alltid försvann.103 

 

För den 26 åriga före detta student, vittne P7, var livet lika disciplinerat som i övriga 

landet. Klimatet var alltid strikt och man blev straffad för mindre misstag. Byborna 

blev då fastbundna och sedan bortförda för avrättning. P7 berättar att dödandet av 

före detta soldater, deras fruar och tjänsteman från den gamla regimen pågick hela 

tiden viket gjorde att han och nio andra bestämde sig att fly landet och aldrig med 

komma tillbaka.104 

 
I Foucaults teorier om disciplinering redogör han för sina tankar kring filosofen 

Jeremy Benthams begrepp Panoptikon. Spioneriet som framkommer i 

vittnesredogörelserna, framförallt i vittne H8s beskrivningar, kan dels förklara de 

röda khmerernas tillämpande av just spioneri men också syftet med metoden. Något 

 
101 Ibid, s. 3. 

102 Ibid, s. 4. 

103 Ibid, s. 6–8. 

104 Ibid, s. 9. 
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som var intressant, vilket går att utläsa i en av vittnesbeskrivningarna, var att de röda 

khmerernas tillämpande av spioner, som åstadkom en stor inverkan på 

befolkningens sätt att leva och agera. Dessa spioner, som trotts deras låga position i 

den hierarkiska maktfördelningen, utgjorde störst hot mot den kambodjanska 

befolkningen i kombination med hot om det dödliga våldet. Eftersom spionerna 

befanns sig överallt, samtidigt som befolkningen inte visste vart de var, lyckades de 

kontrollera och disciplinerna befolkningen till en gräns där ingen längre vågade 

uttrycka sig. Detta ges i uttryck av vittnet som beskrev hur han på grund av denna 

rädsla alltid använde sig av frasen ”jag ser inget, jag hör inget, jag vet inget” när andra 

personer pratade med honom. Denna fras utgör därmed en illustration för 

Panoptikon huvudsakliga syfte. Att göra människor medvetna om att de ständigt är 

övervakade även om övervakningen inte sker hela tiden blir den permanent till sin 

verkan och leder till att makten fungerar automatiskt, vilket sedan hjälper 

maktutövarna till att kunna kontrollera landets hela befolkning.  

 
 
Delkapitelsammanfattning 
 
Det visas tydligt i detta kapitel om hur majoriteten av ögonvittnena beskriver en 

daglig disciplinering där konstant övervakning i form av spioner tillämpades och hur 

bestraffningar utövades för att motverka avvikelser ifrån ordningen. 

Disciplineringen omfattade hela befolkningen då alla tvingades att arbeta, till och 

med små barn mellan åldrarna 2–12 år. Flera av vittnena skildrar hur mindre 

företeelser såsom att komma för sent till arbetet eller vid klagomål resulterade i 

mindre repressalier där maten drog in. Om man då klagade, yttrade sitt missnöje eller 

upprepade sina misstag blev konsekvenserna större och ofta blev man avrättad. 

Denna onda cirkel som befolkningen fastnat i hade bara två utvägar, det var antingen 

genom att fly eller genom att bli dödad. 

 

När det gäller den teoretiska utgångspunkten i detta delkapitel speglar Foucaults 

maktteorier om disciplin av sig i regimens tillämpning av de olika 

disciplineringsmetoderna. Metoderna används som ett maktmedel som ska leda till 

ett gott uppförande hos den kambodjanska befolkningen. Något som också tas i 

uttryck är Foucaults disciplineringstekniker som yttrar sig i administrationens 
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maktutövande. Här visade det sig att den hierarkiska övervakningen var centraliserad 

från toppen och fördelad ner till lekmannivå i from av spioner, samt att den 

normaliserande sanktionen skedde i from av bestraffningar som skulle minska 

avvikelser från den bestämda ordningen. Spionerna, som var lägst ner i den 

hierarkiska ordningen, visade sig i skildringarna att utgöra störst hot mot den 

kambodjanska befolkningen då deras funktion var ett återsken av Foucaults 

resonemang kring begreppet Panoptikon.  

 

7. Slutdiskussion 
 

Studiens syfte var att förmedla upplevelser och skildringar från konflikten i 

Kambodja, med fokus på disciplinering och straff under åren 1975–1978. Efter att 

studiens ämne fastställts var ambitionen att angripa konflikten på ett annat sätt än 

vad som generellt gjorts. Därför genomfördes studien med en mikrohistorisk ansats. 

Metodvalet resulterade i att man kom nära inpå den enskilda individen som utifrån 

sina egna mänskliga erfarenheter skildrar sina unika upplevelser. Då dokument 

skrivna under konfliktens samtid studerades kunde en äkta och kompletterande bild 

gestaltas. Läsningen av de detaljrika dokumenterade intervjuerna genererade mer än 

endast svar på frågeställningarna. När man får ta del av de fasansfulla och grymma 

redogörelserna, som baseras på människors erfarenheter, blir man oerhört tagen och 

bestört över hur människor i modern tid kan behandla sina medmänniskor på grund 

av en ideologisk övertygelse.  

 

Studien syfte var även, med hjälp av Michel Foucaults maktteorier, se hur dessa tar 

sig i uttryck i regimens maktutövande under den föreliggande tidsperioden. Den 

slutsats som alstras utefter att ha analyserat källmaterialet är att de tankar och 

resonemang Foucault har kring disciplinering, straff och övervakning, förekommer 

och ges i utryck i de röda khmerernas maktutövning i Kambodja. Foucaults teorier 

om bestraffning och disciplin påvisar att syftet med kroppsstraff är att frambringa 

makt, etablera kontroll av individer och skapa disciplinen genom konstant 

övervakning. Vilket i sin tur ska leda till en fogad population och minskade avvikelser 

från ordningen. Det som framförallt leder fram till dessa maktkomponenter, och som 

Foucaults teorier ger uttryck för, är rädsla. En rädsla och fruktan för att bli torterad, 
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en rädsla för att mista sina anhöriga och en rädsla för att berövas sitt egna liv. Denna 

typ av rädsla kan vara bland de starkaste förnimmelse som en människa kan erhålla, 

vilket gör framkallandet av denna känsla till en vital del i maktutövandet för de röda 

khmererna. Majoriteten av alla analyserade vittnesberättelser utrycker en 

känsloyttring av skräck och rädsla för den sittande regimen när de återberättar sina 

upplevelser kring bestraffning. Framförallt när det handlade om att inte göra ”fel” 

eller begå mindre misstag då detta bestraffades med döden. Denna rädsla framgår 

också i Skotts bok Aldrig mer! där han skildrar den kambodjanska flickan Serey 

Montys liv och hur hennes liv dominerades av hunger och skräck. Detta yttrade sig 

framförallt när hon fick uppleva avrättandet av åtta offer, kvinnor och barn, 

knivhuggna till döds utan anledning. När det gäller övervakningen och 

disciplineringen yttrar sig rädslan för vad man sa till varandra. Den ständiga 

övervakningen i kombination med hotet om avrättning framkallade en rädsla hos 

befolkningen som i sin tur ledde till en problemfri maktutövning eftersom detta ledde 

till fogliga invånare som inte avvek från den bestämda ordningen. I sin bok ger David 

Chandler uttryck för ett annat tillvägagångssätt som tillämpades av regimen för att 

åstadkomma en foglig och lydig befolkning. Denna typ av maktutövande som finns 

beskrivet var att regimen avrättade välutbildade personer och studenter, avskaffade 

moderna institutioner och utbildning, misskrediterade läkare och ingenjörer och 

upphävde rörelsefriheten.105 Sammanfattningsvis leder alla dessa komponenter dels 

till den konstaterande rädslan, men framförallt till att begränsa människors 

kunskaper om den yttre världen, där syftet är att åstadkomma en lydig befolkning 

som inte går emot regimen eller stör den uppgjorda ordningen. Denna typ av 

maktutövning känns igen även från vår samtid, och kan beskådas i den 

kommunistiska Kim-regimen i Nordkorea. 

 

I undersökningen uttrycktes även hur Foucaults maktteori kring disciplinering och 

övervakning utövades av de röda khmererna, vilket också var en maktfaktor till att 

skapa en bra disciplin och dressyr på befolkningen. Resonemanget kring denna 

maktteori var också något som Savina Sirik påvisade i sin studie.106 Studiens resultat 

belyste hur berättande beskrivningar av överlevande avslöjade hur våldet i 

 
105 Chandler 2009, s. 31. 

106 Sirik 2015, s. 112. 
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kommuner och i byar var en direkt reflektion av regimens administrativa politik som 

resulterade i antingen direkt eller strukturellt våld. Detta visar på, likt den 

föreliggande studiens undersökning, att maktutövningen initierades från toppen och 

fördelades ner i bynivå för att åstadkomma en konstant övervakning och ett 

disciplineringssystem uppbyggt av straff. 

 

Studiens genomförande har väckt ytterligare frågeställningar. Innan studien var 

Kambodjas historia ett främmande ämnesområde personligen, framförallt 

tidsperioden som behandlas. Många har hört talas om folkmordet i Kambodja, dock 

väldigt översiktligt och ytligt. Genom den här studien får man ta del av den 

kambodjanska historien från ett underifrån- och mikroperspektiv. Detta har 

resulterat i att tankarna kring fortsatta studier och möjlig forskning inom närliggande 

område uppdagats.  

 

Det område som skulle vara intressant för fortsatta studier är att fördjupa sig i och 

undersöka ämnet från ett omvänt perspektiv. Det omvända perspektivet skulle 

behandla de soldater och människor som till en början var ordinära arbetande 

familjemänniskor och som sedan, på grund av en ideologisk övertygelse, börjar begå 

massmord och tortyr. I den föreliggande undersökningen framkom det hur det 

varken var maktinnehaven Pol Pot eller hans administration som utförde 

massmorden, utan hur det istället var soldaterna och de andra partimedlemmarna 

som fick utföra tortyren och mördandet. Därför skulle följande frågeställningar 

kunna ligga till grund för denna typ av undersökning: Vilka faktorer ligger tillgrund 

för att ta klivet från familjefar till massmördare? Hur kan en ideologisk övertygelse 

vara så stark att man kan ta en annan människas liv? Dessa problemformuleringar 

hade dock krävt mer omfattande studier, men det hade också fördjupat det aktuella 

ämnet ytterligare en nivå. 
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